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JUDEŢUL ALBA 
CONSILIUL JUDEŢEAN 

 

 
HOTĂRÂRE 

privind aprobarea transmiterii din domeniul public al judeţului Alba şi din administrarea 
Consiliului judeţean Alba în domeniul public al statului şi în administrarea Ministerului 
Transporturilor, a sectorului de drum judeţean DJ 108: lim. jud. Cluj - Mătişeşti -Horea - 

Albac (DN75), de la km 58+550  la km 79+900 
 

Consiliul judeţean Alba întrunit în şedinţă  ordinară în data de 27 martie 2008; 

 Luând în dezbatere: 

- Expunerea de motive şi proiectul de hotărâre privind aprobarea transmiterii din domeniul 
public al judeţului Alba şi din administrarea Consiliului judeţean Alba în domeniul public 
al statului şi în administrarea Ministerului Transporturilor, a sectorului de drum judeţean 
DJ 108: lim. jud. Cluj - Mătişeşti -Horea - Albac (DN75), de la km 58+550  la km 
79+900;  

- Raportul nr. 3389/11.03.2008 al Direcţiei tehnice la proiectul de hotărâre privind 
aprobarea transmiterii din domeniul public al judeţului Alba şi din administrarea 
Consiliului judeţean Alba în domeniul public al statului şi în administrarea Ministerului 
Transporturilor, a sectorului de drum judeţean DJ 108: lim. jud. Cluj - Mătişeşti -Horea - 
Albac (DN75), de la km 58+550  la km 79+900. 

Văzând : 
- Avizul favorabil al comisiei de specialitate nr.1 – Comisia economică şi administrarea 

domeniului public şi privat al judeţului Alba. 
Având în vedere prevederile: 

- Art. 91–(1) lit. c) din Legea administraţiei publice locale nr.215/2001, republicată;  
- Art. 9–(2) din Legea nr.213/1998 privind proprietatea publică şi regimul juridic al 

acesteia, cu modificările şi completările ulterioare; 
- Art. 1 şi art. 3 din O.U.G. nr. 84/2003 pentru înfiinţarea Companiei Naţionale de 

Autostrăzi şi Drumuri Naţionale din România S.A. prin reorganizarea Regiei Autonome 
„Administraţia Naţională a Drumurilor din România”, cu modificările şi completările 
ulterioare; 

- Art. 12, art. 13 şi art. 22^1 din O.G. nr. 43/1997 privind regimul juridic al drumurilor, cu 
modificările şi completările ulterioare. 

În temeiul art. 97 şi art.115-(1), lit. c) din Legea administraţiei publice locale 
nr.215/2001, republicată, adoptă prezenta: 

 
HOTĂRÂRE 

 
Art. 1.  Se aprobă transmiterea din domeniul public al judeţului Alba şi din 

administrarea Consiliului judeţean Alba în domeniul public al statului şi în administrarea 
Ministerului Transporturilor, a sectorului de drum judeţean DJ 108: lim. jud. Cluj - Mătişeşti -
Horea - Albac (DN75), de la km 58+550  la km 79+900, în vederea realizării de către 
Compania Naţională de Autostrăzi şi Drumuri Naţionale din România S.A. a activităţilor de 
interes naţional în domeniul administrării drumurilor naţionale şi încadrarea acestuia în 
categoria funcţională a drumurilor naţionale. 

Art. 2.  Predarea-preluarea bunului, identificat la art. 1, se face pe bază de protocol de 
predare-preluare încheiat între părţile interesate, în termen de 30 zile de la data adoptării 
prezentei hotărâri. 

Art. 3.  Preşedintele Consiliului judeţean Alba, prin Direcţia tehnică şi Direcţia de 
dezvoltare bugete, va duce la îndeplinire dispoziţiile prezentei hotărâri. 



Prezenta hotărâre se publică în Monitorul Oficial al judeţului Alba şi se comunică: 
- Instituţiei prefectului -  judeţul Alba; 
- Ministerului Transporturilor; 
- Companiei Naţionale de Autostrăzi şi Drumuri Naţionale din România S.A. 
- S.C. “Drumuri şi poduri locale Alba” S.A.; 
- Direcţiilor aparatului de specialitate al Consiliului judeţean Alba. 
 

PREŞEDINTE, 
Ion DUMITREL 

 
 

                                                                                         Contrasemnează, 
                                                                        SECRETARUL JUDEŢULUI ALBA  
                                                                                            Mariana Hurbean 
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